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uitgaansgeweld

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid volgt de trends in veiligheid en criminaliteitspreventie. Zo ook op het 
gebied van uitgaansgeweld en veilig uitgaan. Deze inzichten delen we graag met u! Deze infosheet vat de ontwikkelingen van 
mei t/m augustus 2017 samen.

Bijeenkomst ‘Beleef de trends in veilig uitgaan’, 13 oktober 
2017
Op vrijdag 13 oktober deelt het CCV graag met u de laatste 
trends in veilig uitgaan. De bijeenkomst is in Amsterdam waar 
we het nodige zullen horen en beleven over de pilot ‘Gastvrij 
en Veilig Rembrandt- en Thorbeckeplein’. Verder verdiepen we 
ons in het gebruik en de effecten van bodycams en staan we 
stil bij discriminatie aan de deur. Tussendoor staan diverse 
korte pitches op het programma die u in een flits op de hoogte 
brengen van de laatste ontwikkelingen: het vernieuwde 
Collectief Horeca Ontzegging-systeem, de campagne Boefproof 
en de nieuwste ontwikkelingen in de horecateams van de 
politie.  

Kortom, het programma is een gevarieerd menu met 
interessante tussendoortjes om u een leerzame en 
ervaringsrijke dag te bezorgen. Heeft u zich al aangemeld? 
Wees er snel bij want de bijeenkomst zit al bijna vol.  

De Confrontatie: nu ook in Zwolle
De Confrontatie wordt op steeds meer plaatsen ingezet. In deze 
aanpak filmt de politie dronken minderjarige jongeren op het 
moment dat ze worden aangehouden. De jongere wordt met 
zijn of haar ouders op het politiebureau uitgenodigd om de 
camerabeelden terug te kijken en te bespreken. Het doel is om 
jongeren en ouders bewust te maken van de veiligheidsrisico’s 
en herhaling te voorkomen. 

De politie in Amersfoort heeft deze aanpak een paar jaar terug 
ontwikkeld. Het Trimbos-instituut heeft het project in 2016 
positief geëvalueerd. Sindsdien is de politie in gemeenten 
Bergen op Zoom, Gorcum, Noordwijk en nu ook Zwolle gestart 
met de inzet. 

Meer informatie over Confrontatie met camerabeelden staat in 
de Keuzewijzer Veilig Uitgaan.  

Twee nacht-boa’s in IJsselstein
De gemeenteraad van IJsselstein heeft structureel €50.000 
beschikbaar gesteld om de overlast van uitgangspubliek 
op slooproutes tegen te gaan. Dat zijn de routes waarin op 

Mei 2017 t/m augustus 2017

vrijdag- en zaterdagnacht veel meldingen binnenkomen van 
vernielingen en geluidsoverlast. 

Sinds mei 2017 lopen en rijden er in het weekend twee 
boa’s van 00.00 tot 6.00 uur langs deze slooproutes. Via 
de horecatelefoon staan zij in verbinding met de politie in 
de binnenstad, die signalen doorgeven over bijvoorbeeld 
luidruchtige jongeren die de binnenstad verlaten. Op deze 
manier wil de gemeente de boa’s zo effectief mogelijk inzetten. 

De boa’s worden ingehuurd, zodat dit toezicht niet ten koste 
gaat van de reguliere boa-capaciteit op doordeweekse dagen. 
De zomermaanden zijn gebruikt om ervaring op te doen. 

Fellere verlichting op het Leidseplein
Gemeente Amsterdam gaat op het Leidseplein starten met 
de inzet van ledverlichting. Dat stond onlangs in het Parool. 
Op die manier moet het nachtelijk uitgaanspubliek in goede 
banen geleid worden. Deze felle verlichting kan ook worden 
ingeschakeld bij overlast of dreigende situaties. 

Wanneer grote groepen supporters of demonstranten voor een 
grimmige sfeer zorgen, worden de lampen ingeschakeld op 
vol vermogen. Dit brengt naar verwachting een schrikreactie 
teweeg bij de supporters, die zich hopelijk dan minder gaan 
misdragen. Daarnaast zorgt het voor betere herkenning 
op camerabeelden. Op reguliere uitgaansavonden gaat de 
verlichting om 5.00 uur ’s ochtends op halve kracht aan om 
het uitgaanspubliek te bewegen sneller naar huis te gaan en zo 
overlast en conflicten te voorkomen. 

https://hetccv.nl/agenda/agenda-detail/article/bijeenkomst-beleef-de-trends-in-veilig-uitgaan/
https://hetccv.nl/onderwerpen/keuzewijzer-veilig-uitgaan/confrontatie-met-camerabeelden/
https://www.ijsselstein.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=8526&mNwc=41&mArc=0
https://www.parool.nl/amsterdam/leidseplein-krijgt-felle-verlichting-tijdens-uitgaansuurtjes~a4501945/
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Meer informatie over de inzet van veiligheidsverlichting in het 
uitgaansleven, staat in de Keuzewijzer Veilig Uitgaan. 

Genomineerden Wel-zo-veilig awards Horecagebied
In de Week van de Veiligheid 
worden de ‘Wel-zo-veilig 
awards’ uitgereikt aan gebieden 
met een goede publiek-private 
samenwerking op gebied 
van veiligheid. Er zijn vier 
categorieën: winkelgebied, 
bedrijventerrein, transport én: 
horecagebied.

In de categorie horecagebied zijn genomineerd: Goes, 
Rembrandtplein (Amsterdam) en Scheveningen. Gefeliciteerd! 
Koninklijke Horeca Nederland kiest het winnende horecagebied. 
Op 9 oktober 2017, tijdens de Week van de Veiligheid, wordt de 
winnaar bekend gemaakt. 

Politie Eindhoven experimenteert met bodycams
Bodycams worden steeds vaker gebruikt door toezichthouders 
in het uitgaansleven, ook door de Nationale Politie. Zo gaat de 
politie in Eindhoven vanaf eind september 2017 als proef drie 
maanden experimenteren met bodycams op het Stratumseind. 

De bodycams worden niet gebruikt voor recherchewerk, maar 
alleen voor handhaving. Naast de inzet op Stratumseind, 
gebruiken de agenten de bodycams in de regio op markten en 
kermissen. Vooral tijdens de ‘hete uren’ en altijd in het publieke 
domein. Na het experiment wordt de inzet van de bodycams 
geëvalueerd. 

Het experiment maakt deel uit van een proef van de Nationale 
Politie waarin 500 bodycams van verschillende types in 32 
regio’s worden uitgeprobeerd. De inzet van bodycams in het 
uitgaansleven is ook onderdeel van de CCV-bijeenkomst ‘Beleef 
de trends in veilig uitgaan’ op 13 oktober a.s. 

Horecastewards: Rotterdam en Eindhoven 
Sinds de zomer van 2013 werken horecastewards mee om het 
Rotterdamse uitgaansgebied veilig te houden. Horecastewards 
zijn jongerenwerkers die tijdens uitgaansnachten worden 
ingezet op hotspots om uitgaanspubliek te begeleiden en 
eventuele problemen te voorkomen. Zij treden op als de 
gastheren van het uitgaansgebied. 

Stichting Meion ontwikkelde de werkwijze horecastewards 
voor Rotterdam. En met succes: door de positieve resultaten 
en de goede samenwerking met gemeente, politie en horeca 
werden de Horecastewards in 2015 genomineerd voor de Hein 
Roethofprijs. CCV-platform Secondant blikt terug en vooruit 
met projectleider Ali Tahiri over de werkwijze, de ervaringen die 
zijn opgedaan en de huidige pilot in Eindhoven. 

In de Keuzewijzer Veilig Uitgaan staat meer informatie over 
de meerwaarde en de werkwijze van jongerenwerkers in het 
horecagebied. 

Wet middelenonderzoek geweldplegers operationeel
Sinds 1 juli 2017 is de wet middelenonderzoek geweldplegers in 
heel het land operationeel. Als uit de wettelijk verplichte test 
blijkt dat het geweld gepleegd is onder invloed van alcohol of 
drugs, moet de verdachte rekening houden met een hogere 
strafeis. Die hogere eis kan bestaan uit een hogere boete of een 
langere taak- of celstraf, maar ook uit bijzondere voorwaarden, 
zoals het alcoholverbod, om de recidive en verslaving aan te 
pakken.

De Wet middelen-
onderzoek bij geweld-
plegers is op 1 januari 
2017 in werking getreden, 
maar werd in het eerste 
half jaar alleen op kleine 
schaal beproefd in drie 
startgebieden. Daarbij is 
alleen getest op alcohol. 

In het evaluatierapport ‘Blazen bij geweld’ staan de ervaringen 
met de uitvoering van de wet in het eerste halfjaar van 2017.  

Vanaf 1 juli jl. test de politie ook op drugs en is de wet landelijk 
ingevoerd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is met 
een campagne gestart die het belang en de gevolgen van de 
wetswijziging uitlegt: www.geweldonderinvloed.nl.   

Meer informatie over de Wet middelenonderzoek geweldplegers 
staat in een Q&A op de website van het CCV.  

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen 
met CCV-adviseur Aanpak Geweld en Veilig uitgaan 
Marjolijn van Hest, via e-mail marjolijn.vanhest@hetccv.nl 
of tel 06 1335 0089.

meer informatie
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